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O que é o Mendeley?

Disponível para macOS, Windows, Linux e todos os principais navegadores 

Mendeley é um software gratuito de gestão de referências criado para apoiar 
pesquisadores. Ele pode ajudar a:

Organize
Construa e organize sua biblioteca de referências

Leia e anote
Veja todas os seus insights em um só lugar

Cite
Cite referências enquanto você escreve e cria 
bibliografias

Colabore
Compartilhe referências e insights com uma equipe 
e anote em tempo real 



Crie sua conta no Mendeley

Crie sua conta gratuita no 
site www.mendeley.com



Instale o aplicativo para desktop

Or access the web version: mendeley.com/reference-manager/library

Download and install for Windows, MacOS or Linux: mendeley.com/download-reference-manager

https://www.mendeley.com/reference-manager/library
https://www.mendeley.com/download-reference-manager/


Instale Mendeley Web Importer no seu navegador
(Escolha 1 das 3 opções abaixo)

1. De mendeley.com/reference-management/web-importer 3. Da Extension store do seu navegador
(Chrome, Firefox, Safari, or Edge)

2. Da opção 'Tools’ no menu do Mendeley Reference 
Manager (aplicativo desktop)



Organize: 
Construa e organize sua 
biblioteca de referências.



Faça seu login no Mendeley



Mendeley Reference Manager



Organize:
Construindo sua biblioteca



Mendeley Reference Manager



Acesse sua biblioteca de qualquer lugar, de qualquer navegador



Fique sempre atualizado com a sincronia automática



Adicione referências do seu computador



Adicionando as referências do seu computador

Selecione arquivo(s) 
para adicionar do seu 
computador

Adicione as referências
manualmente

Importe de outro gestor 
de referências, ou
BibTeX



Adicionando referências de recursos da internet: Mendeley Web Importer

Selecione o ícone Mendeley Web Importer. 
Ele identifica referências que você pode 
importar para sua biblioteca

Navegue para qualquer 
site de índice ou 
publicação

Navegue para 
qualquer site 
de índice ou 
publicação



Adicionando referências com Mendeley Web Importer

Selecione uma coleção para 
adicionar se desejar

Selecione View PDF para 
importar o artigo, juntamente 
com a referência

Selecione uma referência se 
quiser editar os metadados 
antes de importar

Você também pode
selecionar +Add to 
Mendeley aqui para 
importar tanto a 
referência quanto 
PDF para sua 
biblioteca

Quando você seleciona “View PDF”, o artigo 
abre em uma nova guia em seu navegador



Exportando referências



Organize:
Gerenciando sua biblioteca



Coleções inteligentes

Todas as referências em 
sua biblioteca pessoal

Referências adicionadas 
nos últimos 30 dias

Referências abertas nos 
últimos 30 dias

Todas as referências que 
você listou como 'Favoritos'

Publicações que você 
escreveu e reivindicou 
através do Perfil autor do 
Scopus

Todas as referências que 
você excluiu

Referências com 
PDFs anexados 
podem ser abertas 
no Leitor

Mostra 
referências como 
leitura ou não

Itens de estrelas
para marcá-los 
como 'Favoritos'

Use títulos de coluna para 
classificar suas referências



Coleções personalizadas

Suas coleções personalizadas

Crie uma nova coleção personalizada



Metadados

No painel de informações, 
os campos de metadados 
são automaticamente 
preenchidos. Você pode 
editar estes se necessário 
ou adicionar detalhes 
faltando

Você pode criar tags
para organizar e 
rastrear facilmente 
temas específicos em 
toda a sua pesquisa

Info panel



Metadados

Códigos de referência 
comuns aparecerão em 
Identificadores. Você 
também pode atualizar os 
metadados pesquisando 
em certos identificadores, 
como DOI e PMID

Permita que essa referência 
seja adicionada ao Catálogo 
Web de Mendeley para que 
outros possam encontrar 
esta pesquisa

Painel de informações



Usando o painel de ação

Adicionar referências a 
coleções ou grupos

Painel de ação



Pesquisando sua biblioteca

Selecione uma coleção específica (ou 
grupo) para pesquisar dentro dele

A visão principal será
mudar de acordo

Digite as palavras chaves 
no campo de pesquisa

Use filtragem para refinar 
ainda mais sua pesquisa

A ferramenta de 
pesquisa de Mendeley 
retornará os resultados 
com base no título de 
referência, autor, ano, 
fonte ou palavra-chave



Leia e anote:
Destacando documentos 
e usando o Notebook



Lendo documentos



Destacando e anotando

Adicione comentários com 
‘post its' para comentar 
sobre conteúdo específico

Destaque texto para chamar 
a atenção para passagens 
específicas



Mendeley Notebook

See all your Notebook pages

Create as many Notebook 
pages as you need

Clique no 
destaque para 
adicionar o 
trecho a um 
Notebook

Digite no corpo de uma 
página de notebook

Todos os destaques 
adicionados à página do 
Notebook serão exibidos.
Navegue de volta para a 
fonte de qualquer 
destaque selecionando-o

Adicione um título de notebook



Cite perfeitamente:
Usando Mendeley Cite 
add-in para Microsoft   
Word



Instalando Mendeley Cite (escolha uma das opções)

2. Pelo menu 'Tools’ no Mendeley 
Reference Manager (desktop)

3. Pelo menu 
'Insert’ no 
Microsoft® Word

4. Pelo menu 
'Insert’ no 
Microsoft Word 
para iPad®

1. Pelo link mendeley.com/reference-management/mendeley-cite

https://www.mendeley.com/reference-management/mendeley-cite


Usando Mendeley Cite: gerando citações em texto no Word

(Sandstrom et al, 2014)

Pesquise dentro de uma coleção



Inserindo sua bibliografia



Encontrando um estilo de citação



Colabore:
Compartilhe referências e 
anote em grupos



Grupos Privados

Veja os grupos que você 
criou ou se juntou

Adicione referências a um 
grupo arrastando e 
soltando



Share PDFs with members 
of your private group

Grupos Privados

Compartilhe destaques e 
anotações com membros 
do seu grupo privado – em 
tempo real

Quando os documentos 
compartilhados estiverem abertos, 
[shared] aparece na guia do título



Grupos Privados

Gerencie membros e 
verifique o status de seus 
convites

Acesse convites em grupo 
em Preferências



Recursos:
Descobrindo pesquisas
melhorando o Mendeley Support



Descubra pesquisas

Mendeley SuggestMendeley Search



Pesquise o Catálogo da Web

Selecione View PDF
para ir direto ao artigo 
de texto completo

Use +Add to library para 
adicionar rapidamente uma 
referência à sua biblioteca

Selecione o título do artigo 
para ver o painel de 
detalhes



Obtenha estatísticas

Use palavras-
chave para 
explorar pesquisas 
semelhantes

Descubra estatísticas sobre um 
artigo para avaliar se é 
relevante para você ou para 
informar sua própria direção de 
pesquisa



Obtenha recomendações de leitura

Mendeley sugere 
recomendações personalizadas 
de leitura para artigos que você 
pode achar interessantes, com 
base em artigos que você leu em 
sua biblioteca.

Ative este e-mail através de 
configurações de sua conta em 
Mendeley



Ajude-nos a melhorar o Mendeley!



Mendeley Help guides

mendeley.com/guides

https://www.mendeley.com/guides/


Mendeley Support Center

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/mendeley/

Veja aqui as últimas Notas 
de Lançamento, ou pesquise 
um tópico para ver se uma 
resposta já está disponível

O suporte individual está 
disponível através de links 
na parte inferior de cada 
página de suporte. Abra um 
bate-papo ao vivo, envie um 
e-mail ou entre em contato 
através das mídias sociais

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/mendeley/


Obrigado!
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